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Persbericht

Pilz met nieuwe recordwaarden bij omzet en
aantal medewerkers – brede basis voor
toptechnologie

Ostfildern, 25.06.2015 -

  

De bedrijfsgroep Pilz GmbH & Co. KG uit Ostfildern bij Stuttgart

heeft het boekjaar 2014 succesvol afgesloten. De omzet van het

familiebedrijf steeg naar een nieuwe recordwaarde van 259,3

miljoen euro. Dit betekent voor de wereldmarktleider op het gebied

van veiligheidsrelais en -besturingen een stijging van 11,3% ten

opzichte van 2013. Het aantal medewerkers steeg in het afgelopen

jaar eveneens: met 6,3% naar 1.922.

 

“Onze groei heeft een brede basis, zowel met het oog op de

regionale verdeling, de branches en ook ons portfolio“, zegt Renate

Pilz, bestuursvoorzitter van Pilz GmbH & Co. KG. Het bewijs hiervan

is het opnieuw gestegen exportaandeel naar 69,5% (+1,3% in

vergelijking met 2013). Dit zorgde ook op de klassieke Europese

markten voor een omzetgroei.

Goede perspectieven in het Verre Oosten

De grootste groeimarkt was net als in de afgelopen jaren de

Aziatische markt, met China voorop. Pilz profiteert niet alleen van de

daar aanhoudende groei van de exportgerichte machinebouw, maar

ook van de algeheel toenemende focus van de Chinese industrie op

kwaliteit en duurzaamheid en daarmee ook op veiligheid. Sinds de

opening van de productiefaciliteit in het Chinese Jintan in het

voorjaar van 2015 levert Pilz nog sneller aan zijn klanten in China.
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Aanhoudende groei van het aantal medewerkers

Ook op personeelsgebied zet Pilz de groei van de afgelopen jaren

voort. Op de teldatum 31 december 2014 werkten er bij het

automatiseringsbedrijf 1.922 mensen in 31 dochterondernemingen

wereldwijd. Daarmee steeg het aantal medewerkers in de afgelopen

vijf jaar met 45% (31 december 2009: 1.319 medewerkers). In het

lopende boekjaar wil Pilz wereldwijd ongeveer 200 nieuwe

arbeidsplaatsen creëren. Bij de hoofdvestiging van het bedrijf in

Ostfildern werken momenteel 946 mensen, waaronder 31

leerlingen.

Investeringen in onderzoek en ontwikkeling ver boven het

gemiddelde

Onderzoek en ontwikkeling spelen bij Pilz traditioneel een

belangrijke rol. Het door de eigenaar gerunde bedrijf investeerde in

het afgelopen boekjaar 20 procent van de omzet in de ontwikkeling

van nieuwe producten en technologieën. Hiermee ligt Pilz ver boven

het branchegemiddelde van producerende bedrijven.

Compleet portfolio voor uitdagingen van Industrie 4.0

Pagina 2 van 5



Pilz besteedt bij zijn O&O-activiteiten speciale aandacht aan

Industrie 4.0, oftewel de toenemende netwerkvorming binnen de

productie door internettechnologieën. De automatisering van

machines en installaties speelt daarbij een centrale rol. Pilz is

hiervoor goed uitgerust: “Ons portfolio omvat intelligente sensoren

en aandrijvingen alsmede besturingen die in staat zijn om ook

verdeelde en complexe installaties veilig onder controle te houden.

Hierdoor bieden wij nu al een compleet portfolio voor de

automatiseringsopgaven van de toekomst. Met het Industrie 4.0-

compatibele automatiseringssysteem PSS 4000 voor veiligheid en

automatisering bijvoorbeeld kunnen gebruikers verdeelde en

modulair opgebouwde installaties eenvoudig en economisch

besturen“, aldus Renate Pilz.

Pilz is het boekjaar 2015 goed begonnen. “We zijn erg tevreden

over het aantal binnengekomen orders in de eerste maanden. We

zijn optimistisch dat we in 2015 de groeikoers op het bereikte niveau

kunnen voortzetten“, blikt Renate Pilz vooruit.
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Contact

Martin Kurth

Bedrijfs- en vakpers

Duitsland

Telefoon: +49 711 3409-158

E-mail: m.kurth@pilz.de

Sabine Karrer

Vakpers

Duitsland

Telefoon: +49 711 3409-7009

E-mail: s.skaletz-karrer@pilz.de

Stephan Marban

Persrelaties

Oostenrijk

Telefoon: +43 1 7986263-13

E-mail: s.marban@pilz.at

Manuela Bernasconi

Persrelaties

Zwitserland

Telefoon: +41 62 88979-33

E-mail: m.bernasconi@pilz.ch
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Teksten en foto's kunnen ook gedownload worden op www.pilz.com.

Om direct naar de relevante internetpagina's in het perscentrum te

gaan, voert u de volgende webcode in in de zoekfunctie op de

homepage.: 84432

Pilz in sociale netwerken

Op onze socialmediakanalen vindt u achtergrondinformatie over ons

bedrijf en de mensen achter Pilz. Ook houden we u hier op de

hoogte van actuele ontwikkelingen op het gebied van

automatiseringstechnologie.

https://www.facebook.com/pilzBelgium

https://twitter.com/PilzBelgium

https://www.youtube.com/user/PilzBE

https://plus.google.com/u/0/100679864805817678104/videos

https://www.linkedin.com/company/pilz-belgium

Contactpersoon voor journalisten

Karry Van Looy

Perscontact

+32 (0)9 321 75 70

karry.vanlooy@pilz.be
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